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У статті досліджено зміст «дискримінації у галузі праці» як категорії трудового права. Визначено поняття дискримінації 
на національному та міжнародному рівнях і встановлено шляхи подолання фактору дискримінації в трудовому праві. Розро-
блені пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства з питань заборони дискримінації у галузі праці та занятості, а 
також права на недопущення дискримінації за ознаками віку, статі, віросповідання, соціального походження у сфері трудових 
відносин.
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В статье исследовано содержание «дискриминации в области труда» как категории трудового права. Определено понятие 
дискриминации на национальном и международном уровнях и установлены пути преодоления фактора дискриминации в 
трудовом праве. Разработаны предложения по совершенствованию трудового законодательства по вопросам запрета дискри-
минации в области труда и занятости, а также права на недопущение дискриминации по признакам возраста, пола, вероиспо-
ведания, социального происхождения в сфере трудовых отношений.

Ключевые слова: дискриминация, правовой запрет дискриминации в области труда и занятости.

The article explores the meaning of “discrimination in the field of labor” as a category of labor law. Proposals on the improvement 
of labor legislation on issues of the prohibition of discrimination in the field of labor and employment have been developed.The 
proposals on improving labor legislation on the prohibition of discrimination in the field of labor and employment, as well as the right 
not to discriminate on the basis of age, gender, religious beliefs, social origin in the areas of labor relations, have been developed.
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Направленість соціально-економічного прогресу 
засвідчує, що ринок праці породжує дискриміна-
цію. Передусім негаразди зачіпають процес реаліза-
ції права на працю. Жорстока конкуренція на ринку 
праці призводить до значного впливу та збільшення 
порушень прав працівників у трудових правовідно-
синах у формі дискримінації. Незважаючи на законо-
давчу заборону дискримінації в усіх сферах суспіль-
ного життя, у т. ч. у сфері праці, що регламентована 
Конституцією України, на практиці вона існує, пере-
шкоджаючи забезпеченню рівних прав і можливос-
тей працівників. Найбільш поширеною залишається 
дискримінація у сфері доступу до праці, зокрема 
у відносинах зайнятості та працевлаштування.

Одним із загальновизнаних принципів у сфері 
трудових правовідносин є принцип заборони дис-
кримінації у трудових спорах. Україна після про-
голошення Акта про незалежність та прийняття 
Конституції України приєдналася до багатьох між-
народних співтовариств і ратифікувала низку міжна-
родних нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері трудового права. Незважаючи на 
те, що в найвищому законі України зазначений прин-
цип рівності, нині набуває поширення такий фактор, 
як дискримінація. Характерно, що в нашій державі 

відсутня судова практика у справах щодо дискри-
мінації у сфері праці, а це викликано відсутністю 
профільного законодавства, яке регламентувало б 
оскарження, та складністю доведення факту дискри-
мінаційних дій роботодавця. Виходячи з вищевказа-
ного, констатуємо проблему захисту працівниками 
своїх трудових прав від утиску та незаконних дис-
кримінаційних дій керівників.

Усунення дискримінації в трудових спорах є цен-
тральним питанням. Дискримінація є безпосеред-
нім порушенням права людини та громадянина, що 
характеризується негативним впливом на еконо-
мічний розвиток і породжує соціально-економічну 
нерівність у суспільстві [1, с. 158].

За загальним правилом, особливості недискри-
мінації в трудових правовідносинах безпосередньо 
полягають, по-перше, у закріплені заборони дис-
кримінації в її негативному прояві, що передбачає 
поділ осіб за статтю, по-друге, розроблення певного 
механізму регламентації, направлених на досягнен-
ня правової рівності у трудових спорах.

Сьогодні головною проблемою дискримінації 
в Україні є її поширена форма прояву, яка полягає 
в гендерній нерівності у сфері зайнятості та пошу-
ку роботи. Сучасне законодавство України в галузі 
трудового права забороняє будь-які прояви дискри-
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мінації у сфері трудових правовідносин між праців-
ником і роботодавцем за певними об’єктивними чи 
суб’єктивними критеріями (етнічними, релігійними, 
статевими та ін.). Це, зокрема, ст. 21, 24 Конституції 
України, ст. 1, 2 Загальної декларації прав людини 
від 10 грудня 1948 р., ст. 1 Конвенції МОП № 111 про 
дискримінацію в галузі праці і зайнятості, ст. 2-1, 
22 КЗпП України, ст. 6 Закону України «Про заса-
ди запобігання та протидії дискримінації в Україні», 
ст. 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» та ін. [2, с. 48].

Україна, обравши шлях до євроінтеграції, зіштов-
хнулася з проблемою реалізації загальновизнаних 
тенденцій і стандартів у галузі прав людини, зокре-
ма у трудових відносинах. Тому доречним є науко-
ве дослідження цього явища провідними юристами 
та недопущення проявів дискримінації у відноси-
нах праці задля усунення об’єктивної істини під час 
захисту трудових прав, оскільки це питання є акту-
альним і гострим [3, с. 184].

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням 
проблем дискримінації у сфері трудових право-
відносин займалися такі вчені-юристи: І.П. Жигал-
кін, О.А. Антон, Н.Б. Болотіна, М.В. Венедікто-
ва, О.В. Гаврилюк, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, О.В. Чорноус, О.М. Ярошенко 
та ін. Особливої уваги заслуговує праця І.С. Сахарук, 
що полягає у вивченні та з’ясуванні питання недо-
пущення дискримінації у сфері праці як принципу 
трудового права, яке було предметом дисертаційного 
дослідження. Серед останніх публікацій особливо 
заслуговують на увагу тези доповіді О.М. Ярошен-
ка «Зміст принципу рівності прав і можливостей 
працівників: теоретичний нарис». Оскільки ця про-
блема є розповсюдженою та досі остаточно не вирі-
шеною, її подальше наукове дослідження вважається 
доцільним, що й зумовило вибір теми цієї публікації.

Метою статті є визначення сучасних особливос-
тей заборони дискримінації як принципу трудового 
права, а також забезпечення рівності прав суб’єктів 
трудових правовідносин і недопущення факту дис-
кримінації у сфері праці. Також характерною рисою 
є визначення поняття дискримінація на національ-
ному та міжнародному рівнях, встановлення шля-
хів подолання дискримінації в трудовому праві. 
Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері 
забезпечення особистих немайнових трудових прав 
працівників, зокрема права на недопущення дискри-
мінації. Предметом дослідження є право на недопу-
щення дискримінації за ознаками віку та статі у сфе-
рі трудових відносин.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлю-
ється тим, що ця стаття є одною з перших вітчизня-
них теоретико-правових досліджень явища дискри-
мінації у трудових правовідносинах, що виникають 
у процесі реалізації особою своїх прав.

Запропоновано доповнити положення та критерії, 
які захищаються безпосередньо нормою ст. 1 Зако-
ну України «Про засади запобігання і протидії дис-
кримінації в Україні» ще й тими, які стосуються 
юридичних осіб: організаційно-правовою формою; 

сферою діяльності; місцем реєстрації; обсягом ста-
тутного капіталу; часткою у статутному капіталі; 
обсягом прибутків; кількістю найманих працівників 
тощо.

Основний виклад матеріалу. Конституція неза-
лежної України, прийнята 28 червня 1996 р., визна-
валася однією з найдемократичніших конституцій 
у Європі. Текст чинної Конституції України передба-
чає низку норм, у яких забороняється дискримінація. 
Наприклад, ст. 21 і ст. 24 гласять: «Усі люди є вільні 
і рівні у своїй гідності та правах» і «Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або інши-
ми ознаками» Конституцією України визначено забо-
рону дискримінації у всіх сферах суспільного життя, 
в т. ч. й у сфері праці. Відповідно до ст. 24 Основного 
Закону не може бути привілеїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками, а на практиці ситу-
ація дискримінації складається інакша, часом навіть 
у негативному її прояві.

Дискримінаційні процеси у сучасній Україні 
полягають у швидкому прогресі науки і техніки, 
оскільки соціальна та політична розбудова держа-
них інститутів призводить до породження факторів, 
що спонукають до поділу соціуму на класи. Законо-
давець, прийнявши відповідні нормативно-право-
ві акти, встановив визначення поняття «дискримі-
нація», запозичивши його з міжнародно-правових 
джерел, тобто дублювавши дефініцію, яка зазначена 
в джерелах міжнародного права, нехтуючи пробле-
матикою та специфікою дискримінації в правовід-
носинах, що виникають у процесі реалізації особою 
своїх прав на працю [4, с. 72].

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні» дія 
Закону поширюється на відносини між юридичними 
особами публічного та приватного права, місцезна-
ходження яких зареєстровано на території України, 
а також фізичними особами, котрі перебувають на 
території України. З цієї норми можна встановите, 
що дія закону поширюється на осіб, які перебувають 
на території України, однак не встановлена правова 
природа цих відносин, що виникають між суб’єктами 
правовідносин, не пояснюється, яким чином може 
бути причетна юридична особа публічного права до 
правовідносин у сфері трудового права.

Втім, ні попередні радянські конституції, ні чин-
на сьогодні Конституція України не оперували тер-
міном «дискримінація». Можливо, тому й визна-
чення поняття дискримінації не було нормативно 
закріплене в Україні у ХХ ст. (на противагу доктри-
ні права, в якій воно стало об’єктом наукових дис-
кусій). Згодом, аж у 2012 р., було прийнято Закон 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні», у ст. 1 якого було закріплено дефініцію 
поняття дискримінації. Здобутком для українського 
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права був Закон України № 2866-IV від 08 вересня 
2005 р. «Про забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків», в якому наводиться дефініція 
дискримінації за ознакою статі [5, с. 74].

У ст. 1 Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» термін «дис-
кримінація» визначається таким чином: дискримі-
нація – ситуація, за якої особа та / або група осіб за 
їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 
етнічного та соціального походження, громадянства, 
сімейного та майнового стану, місця проживання, 
мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть 
бути дійсними або припущеними (далі – певні озна-
ки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або 
користуванні правами і свободами в будь-якій фор-
мі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли 
таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрун-
товану мету, способи досягнення якої є належними 
та необхідними.

У Законі «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р. міс-
титься загальне визначення дискримінації, що може 
бути поширене на всі її різновиди. Відповідно до 
початкової редакції Закону дискримінація визнача-
лась як рішення, дії або бездіяльність, спрямовані 
на обмеження або привілеї щодо окремої особи чи 
групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 
етнічного та соціального походження, сімейного 
та майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють 
визнання і реалізацію на рівних підставах прав і сво-
бод людини і громадянина [6, с. 196].

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджу-
вати про закріплення поняття «дискримінація» 
в сучасному українському законодавстві. Реалії, 
які складаються в трудових правовідносинах, свід-
чать про неефективність захисту й охорони сво-
їх суб’єктивних та об’єктивних прав особами, що 
постраждали від утисків та дискримінації. Це озна-
чає декларативний характер наведених норм. Понад 

три століття на українських землях діє де-юре прин-
цип заборони дискримінації, однак де-факто Україна 
перебуває на етапі пошуку шляхів втілення декларо-
ваних принципів.

На законодавчому рівні термін «дискримінація» 
не вживався тривалий час, на противагу терміну 
«рівність», який можна знайти в джерелах міжна-
родного права, але це поняття не охоплює правовід-
носини, що виникають у разі дискримінації. Також 
треба зазначити, що цей термін був введений не 
одразу після проголошення незалежності України, 
що призвело до впровадження певного зловживання 
роботодавцями своїми правами [7, с. 139].

Закон України «Про засади запобігання та про-
тидії дискримінації в Україні» запозичив із право-
вих систем Заходу поняття позитивної дискриміна-
ції або «позитивних дій», під якими варто розуміти 
спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усу-
нення юридичної чи фактичної нерівності в можли-
востях для особи та / або групи осіб реалізовувати 
на рівних підставах права і свободи, надані їм Кон-
ституцією і законами України. Ця легальна дефініція 
видається нам помилковою, адже позитивні дії не 
можуть застосовуватися щодо виправлення ситуації 
юридичної нерівності, а лише ситуації нерівності 
фактичної.

Аналіз національного законодавства з питань 
протидії дискримінації виявив, що всі антидискримі-
наційні положення змодельовані саме для фізичних, 
а не для юридичних осіб. Адже серед «захищених 
від дискримінації ознак» згадуються лише такі, які 
властиві саме людям, а не іншим суб’єктам права, 
зокрема юридичним особам. Це навряд чи можна 
вважати задовільним. Вважаємо, що захисту з боку 
антидискримінаційного законодавства потребують 
такі ознаки юридичних осіб, як: організаційно-
правова форма; сфера діяльності; місце реєстрації; 
обсяг статутного капіталу; частка державної, кому-
нальної, приватної власності або іноземних інвести-
цій у статутному капіталі; обсяг прибутків; кількість 
найманих працівників тощо.
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